OBEC PODOLÍ
Podolí č.p. 1, 664 03
IČ: 00282332. DIČ: CZ 00282332
Tel: +420 544 247 636, e-mail: obec@podoliubrna.cz, http:// www.podoliubrna.cz

Váš dopis zn:
Ze dne:

6.5.2019

Naše značka:

452/19 Pod

Silvie Bočková
Podolí 342
664 03 Podolí

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Eliáš
Tel.: +420 544 247 200
Mobil: 602 501 784
e-mail: starosta@podoliubrna.cz

V Podolí dne: 10.5.2019

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. na základě žádosti č.j. 452/19 Pod
ze dne 6.5.2019
Žádám o zveřejnění informací o inventarizaci stromu, ze které vzešel plán péče o stromy,
kterým se obec Podolí u Brna řídí.
Odpověď:
Veřejný projekt inventarizace stromů je dostupný na webových stránkách obce Podolí
https://www.podoliubrna.cz/rozvojove-dokumenty-obce .
Projekt péče o stromy 2016 je koncepčním dokumentem obce Podolí. V souladu s § 5 odst. (2) písm. b)
zákona 106/1999 Sb. je zpřístupněn v sídle Obecního úřadu Podolí tak, aby do něj v úředních hodinách
mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
V případě, že požadujete konkrétní informace z tohoto dokumentu, žádáme v souladu s § 14 odst. (5)
písm. b) zákona 106/1999 Sb. o upřesnění a konkretizaci požadovaných informací.
Žádám obec 0 zveřejnění smlouvy, zprávy z auditu a finančnímu vyčíslení spolupráce s firmou SAFE TREES
(SAFE TRESS) na veškeré činnosti, kterou pro obec Podolí u Brna vykonávala.
Odpověď:
Projekt byl zadán společnosti SAFE TREES na základě objednávky ze dne 20.10.2016, která je veřejně
dostupná na webových stránkách obce v sekci Veřejné zakázky – Objednávky a smlouvy
https://www.podoliubrna.cz/objednavky-a-smlouvy .
Zprávy o závěrečném přezkoumání (auditu) hospodaření obce Podolí jsou v souladu se zákonem 250/2000
Sb. uveřejňovány na úřední desce obce Podolí, a to i elektronické na webových stránkách obce. Po sejmutí
z úřední desky jsou od roku 2017 ponechány ve veřejném archivu povinně zveřejňovaných dokumentech
obce https://www.podoliubrna.cz/dokumenty-obce-podoli .
Cena za provedení šetření v terénu a zpracování dokumentu byla 60.499 Kč vč. DPH. Položky:
Inventarizace zeleně množství 364 ks
jednotková cena 140,00
celkem 61 661,60 Kč
Zákaznická sleva
množství 1 ks
jednotková cena -1 162,81
celkem -1 162,81 Kč

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

